
 

 
OZNÁMENÍ 

 
 

Prodej mléka v areálu kravína v Záměli (Farma Tichý Záměl) 
Každý den od 8:00–8.30 hod.Odpoledne od 18:00 – 18:30 hod. Cena: 14 Kč/l 
Zakázkové krejčovství Helena Sršňová 
Dává na vědomí své služby: zakázkové krejčovství, úpravy a opravy oděvů, 
společenské šaty, dámské, pánské, dětské oblečení, patchwork, karnevalové 
kostýmy, bytový textil Záměl 9, Potštejn, e-mail: helenasrsnova@seznam.cz 
Sportoviště „U školy v Záměli“  
je otevřeno 8:00 – 21:00 hod. klíče je možné si rezervovat na tel. 
606 091 513 a k vyzvednutí jsou v Penzionu Orlice u pana Jana Stašáka 
1.4.2014 do 
30.11.2014 

Sběrný dvůr – provozní doba v letních měsících 
Každou v sobotu od 10:00 hod. do 11:00 hod.  

do 31.8.2014 Hračky dávné i nedávné Prázdninová výstava historických 
hraček pro malé i velké ze sbírky Aleny Pleslové na zámku 
Holešov. Otevřeno út až ne 9:00 - 12:00, 13:00 -17:00 hod.  

5. a 6.7.2014 Pivní slavnosti v penzionu Orlice 
Malování a tetování hennou, ukázka elektrokol apache, Milan 
Roušavý předvede zahradní techniku, Eva Tejchmanová zde 
bude předvádět zdobení perníků, Agroservis Záměl představí 
zemědělskou techniku, sjezd veteránů vozu Velorex, sbírky 
pivních tácků, etiket a pivního skla, děti zde budou mít 
skákací hrad, dětskou diskotéku a soutěže, od 19:00 hod 
vystoupí pražská kapela „Černej kůň“ (rock, pop, bigbít)  

26. a 27.7.14 100 let od vyhlášení I. světové války výstava k stému výročí 
vzniku čs. Legií obec Záměl. 

26.7.2014 13:00 hod. zahájení výstav v hostinci u Karla IV. 
14:30 hod. pietní akt u pomníku padlých 
14:45 hod. průvod ke hřbitovu 
15:00 hod. koncert skupiny Gema v kostele sv. Marka 
16:00 hod. mše svatá v kostele sv. Marka 
doprovodná výstava v obecním mlýně 

27.7.2014 10:00 – 17:00 hod. Výstavy v hostinci u Karla IV. a obecním 
mlýně 

 
 
 

Zpravodaj obce Záměl  
Povoleno: MK ČR E 11920 
Vydavatel: OÚ Záměl,  
517 43 Potštejn 

 
Šéfredaktor: Josef Novotný 
Technická příprava: Pavlína Plesová 
Za obsah a pravdivost, či věcnou správnost 

otištěných článků odpovídá autor článku pod ním uvedený 

 .. 
 

100 let od vyhlášení I. světové války 
 

26. 7. – 27. 7. 2014 
 
 

 

OBEC ZÁMĚL - 2014 / 1-2    OBEC ZÁMĚL -  2014 /1-2 



 

 

Z veřejného zasedání  
 

Zastupitelstva Obce Záměl  

 

Usnesení č. 37/2013 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 16. 12. 2013 v 18,00 hodin v penzionu Orlice. 
 
 

I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Rozkota CSc. a Ing. Josefa 
Myšáka , zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje 
Jana Stašáka. 
4.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí zprávu o činnosti obce. 
3.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 
15.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 25, 26 / 
2013 / viz příloha. 
 
 

II/ Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje program jednání č. 37 / 2013 
5. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje rozpočet obce Záměl na rok 2014 jako 
vyrovnaný ve výši 6 318 200,- Kč. Závazným ukazatelem pro obec jsou 
paragrafy. Dále schvaluje příspěvek pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ 
Záměl ve výši 600 000,-Kč. 
6. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí Záměl, na 
pozemky s parc. č. 983/3 a 768/1 s výměrou 1003 m2  a Petrou Novotnou, 
Záměl 125, na pozemky s parc. č. 749/2, 1112, 756/2 s výměrou 893 m2. 
Rozdíl ve výměře pozemků v metrech je 110 m2 , částka za 1 m2 činí 25,-Kč. 
Rozdíl v penězích činí 2 750,-Kč, který paní XXX uhradí obci Záměl. Návrh 
na řízení o povolení vkladu na Katastrální úřad hradí obec Záměl. 
7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni 
(práva jízdy a chůze) na pozemek 759/6 oddělený geometrickým plánem číslo 
428-136/2013. Smlouva se uzavírá mezi obcí Záměl a vlastníkem pozemku 
panem XXX Věcné břemeno se zřizuje úplatně za částku 2 000,-Kč.  
8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost manželů XXX, o úpravu žádosti 
obce Záměl o vydání pozemků v katastrálním území Záměl adresované 
Státnímu pozemkovému úřadu Praha, Krajskému pozemkovému úřadu pro 
Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, a to vynětí pozemku, 
parcely parc. č. 100/23 v obci a katastrálním území Záměl. 
9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje memorandum o potvrzení společného 
zájmu při řešení dopravní obslužnosti mikroregionu se zvláštním zřetelem k 
osobní železniční dopravě. 
 

  

putují k ekologickému zpracování. Jen tak je možné zajistit, že budou 
zrecyklovány a k dalšímu zpracování se dostanou všechny využitelné 
materiály, nejen ty, které se dají nejlépe zpeněžit. Nejpodstatnější ale je, aby 
byly odborně zlikvidovány všechny škodlivé látky, které mohou významně 
poškodit životní prostředí. Typickým příkladem jsou freony používané v 
minulosti v chladicím systému lednic i jako součást jejich izolace. 
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hrníčky uchytit do drátěných držáků tak, aby pevně držely i v silném proudu, 
umístila držáky na kruh. Ten byl napojen na motor, který kruhem otáčel. Voda 
pak na nádobí padala shora.  

Zpočátku se myčky objevovaly hlavně v restauracích a na lodích, 
později v hotelích, začala si je pořizovat i armáda. Až o pár desítek let zamířily 
do domácností.  

Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let 
Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na trávu v podobě, v jaké ji 

nejčastěji potkáte na českých zahradách. Tato rotační sekačka s jedním nožem 
otáčejícím se kolem svislé osy se poprvé objevila v roce 1953. 

Vynález stroje, který jako první začal opravdu vážně konkurovat kose, 
je ale mnohem staršího data. Patent na něj získal 31. srpna 1830 Edwin Beard 
Budding, strojník ze Stroudu v anglickém hrabství Gloucestershire. V podstatě 
jen zvětšil zařízení, kterým se v textilních továrnách sestřihoval drsný povrch 
látek po tkaní.  

V 90. letech 19. století pak vznikaly první motorové sekačky 
poháněné nejprve parními stroji a později benzinovými motory. První 
elektrická sekačka je z roku 1926. 

Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují i na úspory – především 
energie a vody. Jedním z důležitých směrů dalšího vývoje je neustálý důraz na 
použití takových materiálů při výrobě, které po skončení životnosti umožní 
jejich recyklaci v co největší míře. 

„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až osmdesát procent elektrické 
energie, jelikož získání materiálů recyklací je daleko levnější než jejich těžba 
přímo z nerostných surovin - zejména v případě železa. Navíc zásoby 
primárních surovin na naší planetě nejsou neomezené,“ zdůrazňuje význam 
zpětného odebírání elektrospotřebičů generální ředitel kolektivního systému 
ELEKTROWIN Roman Tvrzník. 

 

Obrazový katalog zkomplikuje život zlodějům 
            Kdy jste naposledy zažili zpoždění vlaku nebo dokonce výluku na trati 
způsobené zloději, kteří ukradli šrouby z kolejí nebo kabel vedoucí k 
signalizačnímu zařízení? Pro Správu železniční dopravní cesty je to bohužel 
celkem běžná situace. Zloději způsobí každoročně mnohamilionové škody, za 
svou kořist přitom dostanou často jen pár stokorun.  
           Proto železničáři nedávno vydali metodickou pomůcku, která umožňuje 
sběrnám surovin kradené věci poznat a odmítnout, kontrolním orgánům pak 
případně usvědčit personál výkupny z podílu na trestné činnosti. 

 

Spotřebiče nepatří do sběren surovin 
             Tato metodická pomůcka se teď podstatně rozšířila. Vznikl z ní 
rozsáhlý obrazový katalog, který obsahuje také popis částí vysloužilých 
spotřebičů, které se do sběrných surovin rovněž často dostanou. Podle zákona 
tam přitom nemají co dělat. Vysloužilé elektro patří na sběrná místa, odkud  

 

 

 
 
 

10. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu s panem XXX na kontrolní a 
administrativní činnost v odpadovém hospodářství v naší obci. Činnost bude 
provádět po dobu jednoho roku od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 za částku 2 000,-
Kč měsíčně. 
11. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu o sdružení prostředků na 
společnou jednotku požární ochrany pro obec Proruba. Pro účely této smlouvy 
se za společnou jednotku požární ochrany považuje JPO obce Záměl. 
12. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu o sdružení prostředků na 
společnou jednotku požární ochrany pro obec Polom. Pro účely této smlouvy 
se za společnou jednotku požární ochrany považuje JPO obce Záměl. 
13.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje příspěvek pro TJ sportovní klub 
Záměl na výstavbu zázemí na volejbalových kurtech ve výši 30 000,-Kč. 
14.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 726,-Kč 
pro sociální výbor od firmy Tercie, Doudleby nad Orlicí 517 42, zastoupenou 
p. XXX. 
15. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje pověření provést inventury pro pana 
Ing. Miroslava Rozkota CSc., účetní paní Štěpánku Slezákovou a paní Janu 
Trejtnarovou 
 
 
 

III/ Zastupitelstvo obce pověřuje: 
6. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy 
mezi obcí Záměl, na pozemky s parc. č. 983/3 a 768/1 s výměrou 1003 m2  a 
XXX, na pozemky s parc. č. 749/2, 1112, 756/2 s výměrou 893 m2. 
7. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o věcném 
břemeni ( práva jízdy a chůze ) na pozemek 759/6 oddělený geometrickým 
plánem číslo 428-136/2013 s vlastníkem pozemku panem XXX. 
9. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podepsáním a předáním 
memoranda o potvrzení společného zájmu při řešení dopravní obslužnosti 
mikroregionu se zvláštním zřetelem k osobní železniční dopravě 
Královéhradeckému kraji. 
10. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s panem 
XXX  na kontrolní a administrativní činnost v odpadovém hospodářství v naší 
obci. Činnost bude provádět po dobu jednoho roku od 1. 1. 2014 do 31. 12. 
2014. 
11. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o sdružení 
prostředků na společnou jednotku požární ochrany pro obec Proruba. 
12. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o sdružení 
prostředků na společnou jednotku požární ochrany pro obec Polom. 
15. Zastupitelstvo obce pověřuje provedení inventur pana Ing. Miroslava 
Rozkota CSc. , účetní paní Štěpánku Slezákovou a paní Janu Trejtnarovou. 
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Usnesení č. 38/2014 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 20. 1. 2014 v 18,00 hodin v penzionu Orlice. 
 

I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1. Zastupitelstvo obce Záměl určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu 
Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka , zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou 
a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu Pišlovou 
4.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí zprávu o činnosti obce. 
3.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 
 

II/ Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje program jednání č. 38 / 2014 
5. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje na žádost SDH výpůjčku jedné 
místnosti v budově čp. 227. Budova je součástí stavební parcely 41/2 v 
katastrálním území obce Záměl. Vlastníkem této budovy je obec Záměl. 
6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje na žádost Mas Sdružení SPLAV o 
navýšení členského příspěvku na rok 2014 na  10 000,- Kč. 
7. Zastupitelstvo obce Záměl přihlédlo k tomu, že v tomto Svazu tělesně 
postižených jsou zaregistrováni i občané naši obce a schválilo jednorázový 
příspěvek na rok 2014  ve výši 2000,-Kč. 
8. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost pana starosty Josefa Novotného 
o pověření v zastupování obce Záměl na valné hromadě společnosti AQUA 
servis, a. s., Štemberkova 1094, Rychnov nad Kněžnou.  
9. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku pana XXX na elektroinstalace 
v budově chléva za cenu 19 036,- Kč a v budově bývalého mlýna čp. 26 za 
cenu 21 498,-Kč. Celková cena nepřekročí částku 45 000,-Kč. 
10. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost na podání dotace z 
Královéhradeckého kraje „ Nakládání s odpady a ochrana ovzduší “ na pořízení 
štěpkovače pro kompostárnu v obci Záměl. 
11.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 
27,28,29,30 / 2013 / viz příloha. 
 

III/ Zastupitelstvo obce pověřuje: 
8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje pana starostu Josefa Novotného 
astupováním obce Záměl na valné hromadě společnosti AQUA servis, a. s.,  
Štemberkova 1094, Rychnov nad Kněžnou. 
 
Usnesení č. 39/2014 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 17. 2. 2014 v 18,00 hodin v penzionu Orlice. 
 

I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka, 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu 
Pišlovou 
 

  

Uhrazené faktury v roce 2013 za TDO: 
Nebezpečný odpad 
Roční pronájem kontejneru 
Svoz popelnic, skla, plastů, sběrného dvora 
Nákup zboží 
Prodej - suť ve sběrném dvoře 
fy: EKO-KOM vrátila obci za třídění odpadu 
fy: ELEKTROWIN a.s. 
Fy: ASEKOL  

Celkové náklady 

         2013 
14.614,- 

0,- 
422841,7 

6.026,- 
- 2.460,- 

-76.386,- 
-8.476,80 
-8.158,32 

348.000,58 

         2012 
21.052,- 

0,- 
469.453,6 

36.288,- 
0,- 

-94.796,-  
-21.136,- 

    -2.824,- 
408.037,6 

 

Víte, kdy vznikly nejběžnější 
spotřebiče? 

 
Průměrná česká domácnost používá stále víc elektrických spotřebičů. 

Když si doma uděláte jejich důkladnou inventuru, možná budete výsledným 
číslem sami překvapeni.  

Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to všechno nakoupili. A víte, 
odkdy se ten který spotřebič v domácnostech vůbec používá? 

Co domácnost, to lednice. 
K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a mrazničky. Dnes má 

podle statistik alespoň jednu lednici 100 % českých domácností. Vynález 
umělého zmrazování předvedl poprvé skotský lékař a chemik William Cullen 
už v roce 1756 na univerzitě v Edinburghu. 

Aby ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo, musel otáčet klikou 
stroje. Není tedy divu, že se lednice na tomto principu neujala. 

První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila v roce 1911 americká 
firma General Electric podle patentů francouzského vynálezce Marcela 
Audiffrena. Prodala jich ovšem jen něco kolem stovky. Lednice totiž stála 
kolem tisíce dolarů, což byl asi dvojnásobek ceny tehdejšího automobilu. 
Navíc zabírala trochu moc místa: hlučný motor a kompresor se umisťovaly do 
sklepa, zatímco chladicí box měl své místo v kuchyni. Teprve model Frigidaire 
z roku 1923 se do kuchyně vešel celý. Až model Monitor-Top se stal hitem, od 
roku 1927 se ho prodalo přes milion kusů. Koncem třicátých let mělo už 
ledničku 60 % amerických domácností, zatímco v Evropě se ledničky dočkaly 
podobného rozšíření až v sedmdesátých letech. 
Hit roku 1893: myčka nádobí. Myčky nádobí se u nás zatím takového rozšíření 
nedočkaly. Používá je zhruba 15 % domácností. Hitem se staly díky světové 
výstavě v Chicagu roku 1893, patent na myčku získala v roce 1886 
Američanka Josephine Cochranová, bohatá dáma z Illinois. Paní Cochranová 
začala detailem – držáky na talíře. Teprve poté, co vymyslela, jak talíře a  
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Odpady 

 

Připravili jsme pro Vás přehled za předešlé roky ohledně třídění odpadů, kde je 
uváděno množství tříděného odpadu v tunách. 

Porovnání v letech 2013 2012 2011 2010 2010 
Sklo 10,619t 11,602 t 5,06 t 8,182 t 8,182 t 
Plasty 8,744 t 10,876 t 6,808 t 5,384 t 5,384 t 
Směsný odpad 147,57 t 165,23 t 127,01t 134,66 t 134,66 t 
Papír 2,507 t 6,492 t 5,93 t 5,54 t 5,54 t 
Železo 3,820 t 15,34 t 6,84 t 5,61 t 5,61 t 

Kolik nás stojí vyvážení kontejnerů a popelnic. Přehled je za sledované období 
k porovnání od roku 2011–2014 a ceny jsou uváděny bez DPH.  

Porovnání smluv v období  2014 2013 2012 2011 

Ceny za odstraňování odpadu  565,- 565,- 585,- 565,- 
Poplatek obci 500,- 500,- 500,- 500,- 
Rekultivační poplatek 100,- 100,- 100,- 100,- 
Platby za svoz odpadu  73.680,- 73.680,- 63.240,- 61.320,- 
Cena odstraňování 1t odpadu  600,- 600,- 585,- 565,- 
Rekultivační rezerva 100,-/t 100,-/t 100,-/t 100,-/t 
Poplatek obci 500,- 500,- 500,- 500,- 
Celková cena /za tunu 1.200,- 1.200,- 1.185,- 1.165,- 
Třídění plastů /za kg 9,48 9,48 9,2 9,2 
Třídění skla – výsyp kontejneru 210,- 210,- 200,- 200,- 
Třídění papíru – výsyp 
kontejner 380,- 380,- 380,- ne 

Velkoobjemový kontejner 
MULDA 10 m3 otevřená 1.140,-/t 1.140,-/t 1.165,-/t 1.165,-/t 

Velkoobjemový kontejner 
AVIA 12 m3 otevřená 1.256,-/t 1.256,-/t ne ne 

Velkoobjemový kontejner 
ABROLL 30 m3 otevřená 1.916,-/t 1.916,-/t ne ne 

Nyní vás informujeme, kde jsou vyčísleny částky, kolik peněz bylo 
zaplaceno na fakturách a kolik peněz bylo vybráno na poplatcích za TDO. 

Přehled za vybrané poplatky TDO: 
Zaplacené poplatky  
Má se ještě vybrat 
Platby za fi 

         2013 
322.020,- 

4.020,- 
19.366,- 

         2012 
295.970,- 

7.680,- 
0,-  

  

4.  Zprávu o činnosti obce. 
3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
15.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 / 2014 
/ viz příloha. 
 
II/ Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.  Program jednání č. 39/ 2014 
5. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje mandátní smlouvu s panem XXX na 
zajištění odborného zástupce dle zákona o VaK. Odborný zástupce zařídí 
technicko-provozní činnost při provozování kanalizace a ČOV v obci Záměl 
jejímž vlastníkem je obec Záměl. 
6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 14012-037 
se společností Tigris Projekt a.s., Sladkovského 32, 772 00 Olomouc na 
zpracování a podání žádosti o dotaci. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo 
pro místní rozvoj České republiky z dotačního programu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova s názvem projektu Místo dětských snů. 
7. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Správy silnic Královéhradeckého kraje, 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové o bezúplatný převod (darování) 
pozemku pod silnicí III/3167 s parc. č. 502/2 o výměře 16 m2 , který je 
oddělený geometrickým plánem č. 411-162/2012 ze dne 24. 2. 2013, 
vlastníkem pozemku je obec Záměl.  
8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku společnosti Dekprojekt s.r.o., 
Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 na činnosti k zajištění dotace z programu 
OPŽP na objekt tělocvična a spojovací krček, Záměl 126. Cena činností k 
zajištění dotace z programu OPŽP činí 61 000,-Kč. 
9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku společnosti Ekologický rozvoj 
a výstavba s.r.o., nám. Českomoravské armády 37, 551 01 Jaroměř na 
zpracování žádosti o dotaci z královéhradeckého kraje na zpracování PD k 
projektu „ Intenzifikace ČOV Záměl “ 
11.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku pana XXX na opravu 
hasičského vozidla V3S s cenovým návrhem na opravu vozidla za 52 000,-Kč 
12.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost ředitelky ZŠ a MŠ Záměl s 
převodem zisku z minulého roku ve výši 42 037, 10 Kč do rezervního fondu. 
13.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost pana XXX a pana XXX o 
neuplatnění obce Záměl předkupního práva na pozemky s parc. č. 25/14, 17/2, 
17/3, 17/4, 17/5, 21/2, 23/1, 23/3, 25/10, 25/11. 
14.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě se 
společností Aqua servis a.s., Štenberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. 
 
 

III/ Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
10.  Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje nabídku společnosti Atlas software 
a.s., V parku 20, 148 00 Praha 4 na legislativní systém Codexis pro obce. 
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IV/ Zastupitelstvo obce souhlasí: 
12. Zastupitelstvo obce Záměl souhlasí s převodem zisku ZŠ a MŠ Záměl z 
minulého roku ve výši 42 037, 10 Kč do rezervního fondu. 
 

V/ Zastupitelstvo obce pověřuje: 
5. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s 
panem XXX na zajištění odborného zástupce dle zákona o VaK. 
6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo 
č. 14012-037 se společností Tigris Projekt a.s  na zpracování a podání žádosti o 
dotaci s názvem projektu Místo dětských snů. 
8. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce podpisem smlouvy se 
společností Dekprojekt s.r.o., na činnosti k zajištění dotace z programu OPŽP 
na objekt tělocvična a spojovací krček, Záměl 126.  
9. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce podpisem smlouvy se 
společností Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., na zpracování žádosti o dotaci 
z královéhradeckého kraje na zpracování PD k projektu „ Intenzifikace ČOV 
Záměl “ 
 
 

Usnesení č. 41/2014 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 14. 4. 2013 v 18,00 hodin v penzionu Orlice. 
 

I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka , 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu 
Pišlovou 
4.  Zprávu o činnosti obce. 
3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
 

II/ Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.  Program jednání č. 41 / 2014 
5. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou smlouvu a dodatek č.1 o 
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM 
a.s.  
6. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou smlouvu s Mikroregionem 
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Záměl. Obec Záměl 
poskytne dle dohody ( závazné přihlášky ) výše uvedenému mikroregionu 
příspěvek ve výši 1 134,-Kč za účast p. Josefa Novotného na semináři „ Nový 
občanský zákoník “. 
7. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou smlouvu s firmou 
TENDRA na organizaci zadávacího řízení na akci: „ Tělocvična u školy v obci 
Záměl “ Tato služba zahrnuje vypracování zadání veřejné zakázky, 
organizování celého průběhu výběrového řízení, organizaci a zajištění 
zadávacího řízení zahrnující potřebné práce související s vyhlášením 
zadávacího řízení, poskytování zadávací dokumentace zájemcům, zodpovídání 
dodatečných informací, komunikaci s projektanty apod. 

   

Zpestřením bylo malování na obličej. Za svou odvahu a splněné soutěže byly 
všechny děti  po zásluze odměněny. 

Od května se pracuje odborně i brigádnicky na opravě kulturní 
památky. Využíváme pracovníky na VPP. Na střechu máme podané žádosti u 
Ministerstva kultury, na schody a vnitřní opravy u Královéhradeckého kraje. 
Akce podporuje Královéhradecký kraj a Sdružení pro regionální rozvoj a 
česko-polskou spolupráci. 
 

Z kulturních akcí se letos ještě uskuteční a srdečně Vás zveme na uvedené 
akce: 

20. červenec Dílničky pro šikovné ručičky-drátkování, pedig, pletky, korálky, 
keramika… 

19. července Cestopisná beseda 
26. a 
27.července 

Vzpomínková pietní akce 100 let od vypuknutí 1. světové války, 
výstavy a koncert 

23. srpen Staročeské dožínky s programem a živou hudbou 
28. září Svátek Sv. Václava 
prosinec Advent v Hostinci u Karla IV.  vánoční koncert, Mikuláš - program 

pro děti 
24. prosinec Betlémské světlo a živý betlém 

Děkujeme všem, kteří svou účastí na připravovaných akcích nám 
pomáháte věřit, že naše činnost není zbytečná a má smysl. Poděkování patří 
pochopitelně všem sponzorům a brigádníkům. 

Aktuální a podrobnější informace na   www.mavlast.eu 
Aktuální a podrobnější informace na   www.mavlast.eu 

 
Sportoviště „U školy“ v Záměli 

V pátek 20. 6. 2014 proběhlo slavnostní otevření hřiště u tělocvičny 
pro veřejnost. Pro děti byly připraveny soutěže a poté děti připravily soutěže 
pro dospělé. Všechny účastníky přivítal předseda sportovního klubu Miloslav 
Dvořák. Ve svém projevu poděkoval všem, kteří se finančně a pracovně 
podíleli  na vzniku  nového zázemí na hřišti - Obci Záměl,  panu Královi a 
členům Sportovního klubu Záměl  Odpoledne pokračovalo v příjemné 
sportovně-společenské atmosféře.  O občerstvení se postaraly členky 
sportovního klubu a hlavně palačinky se u dětí setkaly s velkým úspěchem.  

Sportovní klub děkuje i sponzorům, kteří přímo na hřišti přispěli na 
nákup tenisových pálek pro děti. 
Toto slavnostní zahájení otevřelo hřiště pro veřejnost. Občané Záměle mají 
vstup zdarma, přespolní zájemci za symbolickou cenu 50,-Kč/hod. Klíče od 
hřiště lze vyzvednout u pana Jana Stašáka v Penzionu Orlice. Sportoviště je 
možno si rezervovat na tel. 606 091 513. Provozní doba sportoviště je od 8:00 
hod do 21:00 hod. Návštěvníci hřiště se řídí provozním řádem, který je součástí 
návštěvní knihy a naleznete jej i na vstupní brance hřiště.                               

Všichni jste srdečně zváni. 
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Má vlast – můj domov o.s. 
 

Milí čtenáři obecního Zpravodaje. 
Od posledního vydání naší zprávy jsme pořádali:  

Prosinec 2013  
• Betlémské světlo a živý betlém. Návštěvníci si mohli na Štědrý den odnést 
domů světlo z Betléma, zazpívat koledy a užít dopolední hodinku ve svátečním 
duchu. Zpestřením akce byla výstava papírových betlémů. Každý z andělů, 
který obohatil sváteční atmosféru, obdržel malý dárek.  
 

Leden 2014  
• Tříkrálová sbírka – Obcí dne 4. ledna procházely tři tříkrálové skupinky. 
Letos se sbírka v naší obci uskutečnila podesáté. Podařilo se, díky Vám 
spoluobčanům, vybrat 16.899 korun. Všem zúčastněným, ale také všem, kteří 
přispěli do kasiček králů pro potřebné i těm, kteří krále obdarovali sladkostmi a 
ovocem, patří velké poděkování. 
 

Duben  
• Brány památek dokořán. Projektu jsme se zúčastnili letos poprvé a  vstup do 
naší kulturní památky zajistili ve stejný den, kdy se v obecním mlýně konala za 
účasti včelařů a zahrádkářů velikonoční výstava. Věříme, že se na velikonoce v 
roce 2015 opět sejdeme a stane se také tradicí. 
 

Květen  
• Putování ke studánkám. Jsme rádi, že se mohl dvanáctý ročník této 
obnovené tradice uskutečnit. Byla to zásluha nejen místní chasy, ale i přátel z 
Polska, okrašlovacího spolku z Potštejna a místních hasičů – děkujeme i Vám, 
kteří jste s námi putovali po trase nejen Zámělí, ale i Potštejnem. 
• Floriánkova stezka při Pochodu přes tři hrady se letos ve znamení železnice. 
Stezkou prošlo 1151 dětí, které mohly potkat maskota Českých drah Elfíka, 
zhlédnout modelovou železnici i výstavu. Odměnou pro všechny na stezce byla 
volná dětská vstupenka do Království železnice v Praze. Ze slosovatelné 
ankety bylo rozdáno 10 hodnotných cen. Kontrolním stanovištěm v Záměli 
prošlo neuvěřitelných 3986 registrovaných turistů na startu v Potštejně a 
odhadem další tisícovka lidí bez registrace. 
• Zámělské přástky se uskutečnily poslední květnový den a byly ve znamení 
sousedského klání, kdy soutěžit přijeli i zástupci obce Vrbice a okrašlovacího 
spolku z Potštejna. Záměl měla v klání hned dvě družstva a naše o.s. si s 
týmem také zasoutěžilo. Díky sousedům a dobré zábavě jsme vydrželi přes 
půlnoc. 
Červen  
• Dětský den s vodníkem Floriánkem. Pohádkou v podání Ochotnického 
spolku Orlice jsme začali. Následovaly soutěže a trasa, které děti dovedly do 
pohádek z večerníčků. Na dvoře Hostince byla i trampolína, kterou děti hojně 
využívaly. 

  

8. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Příkazní smlouvu s firmou 
TENDRA spol. s.r.o., zastoupená Ing. XXX, Ph.D., jednatelem na výkon 
technického dozoru investora. 
9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou dokumentaci pro stavební 
řízení, výběr zhotovitele a provedení stavby, zpracovaná společností 
DEKPROJEKT. Zastupitelstvo obce Záměl sestavuje výběrovou komisi ve 
složení: Ing. Milena Krupičková, Jaroslava Pišlová, Ing. Josef Myšák, Ing. 
Miroslav Rozkot CSc., Jan Stašák. 
10. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje závěrečný účet a závěrečnou zprávu a 
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradou, na základě nichž 
přijme územní samosprávný celek opatření k nápravě zjištěných chyb a 
nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které způsobily svým jednáním 
územně samosprávnému celku škodu. 
11. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost pana starosty o dotaci z 
dotačního titulu Královéhradeckého kraje „ Čistá obec Čistý kraj “ Jedná se o 
pořízení štěpkovače a kontejneru na tříděný odpad do sběrného dvora za cenu  
350 000,-Kč. Dotace činí max. 50% ceny štěpkovače a kontejneru na tříděný 
odpad.   
12.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2písm b) 
zákona o obcích účetní závěrku roku2013 včetně výsledku hospodaření za 
2013. 
13. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou smlouvu o dílo „ Oprava 
komunikace výtluky v obci Záměl “ se společností Vaspo Vamberk, s.r.o.,. 
Rozsah provedených prací: dodání asfaltového betonu včetně výspravy 
komunikace, zaříznutí stávající komunikace odstranění stávajícího podkladu, 
zhutnění a doprava. Dle cenové nabídky ze dne 9. 4. 2014. Cenová nabídka 
činí 95 729,20 Kč. 
14. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou upravenou směrnici o 
zadávání veřejných zakázek dle předlohy. 
15.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice 
roku. 
16. Zastupitelstvo obce Záměl sestavilo a schválilo výběrovou komisi ve 
složení: Ing. Milena Krupičková, Milena Kaplanová, Jaroslava Pišlová, Ing. 
Miroslav Rozkot CSc., Ing. Josef Myšák, Jan Stašák, která bude hodnotit 
nabídky a vybere firmu, která vyhotoví projekt dětského hřiště na zahradě ZŠ a 
MŠ „ Místo dětských snů “ Výběrová komise se sejde dne 9. 5. 2014 a otevře 
obálky s nabídkami. 
17.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ obci Záměl 
za rok 2013. 
 

III/ Zastupitelstvo obce pověřuje: 
5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy a dodatku 
č. 1 na zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO- 
KOM a.s.  
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7. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou 
TENDRA spol. s.r.o. na organizaci zadávacího řízení na akci: „ Tělocvična u 
školy v obci Záměl “ 
8. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou 
TENDRA spol. s.r.o., zastoupená Ing. XXX, Ph.D., jednatelem na výkon 
technického dozoru investora. 
11. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s 
Královéhradeckým krajem na dotaci z dotačního titulu Královéhradeckého 
kraje „ Čistá obec Čistý kraj “ Jedná se o pořízení štěpkovače a kontejneru na 
tříděný odpad do sběrného dvora za cenu  350 000,-Kč. Dotace činí max. 50% 
ceny štěpkovače a kontejneru na tříděný odpad.  
13.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo „ 
Oprava komunikace výtluky v obci Záměl “ se společností Vaspo s.r.o.,. 
15. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podáním přihlášky do soutěže 
Vesnice roku a uhrazením poplatku ve výši 2,-Kč na občana celkem 1 324,-Kč. 
 
Usnesení č. 42/2014 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 19. 5. 2013 v 18,00 hodin v penzionu Orlice. 
 

I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka , 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jar. Pišlovou 
4.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí zprávu o činnosti obce. 
3.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 
13.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 / 2014 
/ viz příloha. 
 

II/ Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje program jednání č. 42 / 2014 
5. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje pronájem části pozemku s parc. č. 
576/1 panu  XXX části pozemků s parc. č. 576/8, 452/1 pí XXX a panu XXX. 
6. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost o dofinancování projektu „ 
Cykloturistika v Orlici “ číslo smlouvy 14 POV03 – 0007/KO/INV. Finance 
budou využity na zhotovení dvou laviček, které budou umístěny pod 
Vorařskou lípou na parcele č. 317/1 ve vlastnictví obce Záměl. Cena dvou 
laviček činí včetně montáže 18 174,-Kč. Obec Záměl žádá o dotaci 9 087,-Kč z 
DSO Orlice. Zbytek částky uhradí z vlastních zdrojů jako mimořádný vklad 
DSO Orlici. 
7. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje výsledek výběrového řízení na projekt 
dětského hřiště na zahradě ZŠ a MŠ „ Místo dětských snů.“ Zastupitelstvo obce 
Záměl schvaluje smlouvu o dílo č. S13J195 s vybranou firmou Hřiště, s.r.o., na 
projekt dětského hřiště na zahradě ZŠ a MŠ „ Místo dětských snů.“ Celkové 
náklady na projekt jsou 615 545,-Kč, z toho dotace činí 400 000,-Kč a z 
vlastních zdrojů obec dofinancuje částku 215 545,-Kč. 
8. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu na investiční dotaci na 

  

dovolit využít venkovní prostranství k soutěžím. Počasí nám moc nepřálo, 
proto některé soutěže jsme provedli v zasedací místnosti. Poklad tentokrát byl 
uschován mimo budovu obce a tak jsme museli i kopat krumpáčem a 
odhrnovat hlínu lopatou, abychom se dostali k další nápovědě. Musím 
pochválit kluky, kteří se dokázali postarat o bojácnější holčičky a dovedli je 
k ukrytému pokladu. Zpestření při hledání pokladu byl i nalezený malý ježek, 
který zmateně pobíhal díky světlům z baterek.  

Od 1. do 7. června se uskutečnil Týden čtení dětem. Letošní ročník je 
již třetí, který společnost „Celé Česko čte dětem“, pořádá. Hlavním cílem této 
akce je motivace dětí, ale i mládeže a dospělých ke čtení kvalitní literatury. I 
my jsme se snažili přispět k přiblížení literatury a skrytých dobrodružství v 
knihách dětem a to právě v rámci akce Týdne čtení. Mezinárodní týden čtení 
dětem nemá v Evropě obdobu. Toto setkání zahájilo mezinárodní projekt na 
evropské úrovni s názvem „All of Europe Reads to Kids" aneb „Celá Evropa 
čte dětem". Cílem Mezinárodního týdne čtení dětem bylo zahájení trvalé 
mezinárodní spolupráce organizací, které svými činnostmi a aktivitami 
vychovávají k lásce k literatuře a prostřednictvím společného čtení budují 
pevné vazby v rodině.  

 

9. června byly vráceny knihy do 
Kostelce a opět zapůjčeno dalších 
100 ks nových knih. Tím bych 
chtěla pozvat čtenáře do knihovny 
i v letních měsících k přečtení 
nových titulů. Přes prázdniny 
každý dětský čtenář bude mít 
příležitost si vylovit malou rybku 
z pomyslného moře a odnést si 
z knihovny sladkou odměnu při  

vypůjčení knih. Toto lovení bude omezené pouze na červenec a srpen. V srpnu 
proběhne nákup nových knih, kde budeme opět upřednostňovat požadavky 
čtenářů. Z dětských knih budeme vybírat doporučenou četbu škol a z projektu 
čtení pomáhá.  
• Malírna: V srpnu je součástí dětského oddělení nově připravena tzv. malírna, 
kde jsou vítáni všichni výtvarníci. V té si můžete malovat, pravidelně každé 
pondělí od 10:00 do 11:30 hod.. Můžete přijít kdokoliv a vstupné je 20,- Kč. 
• Listování: Letošní rok pondělního čtení byl pro naši knihovnu první, ale 
zdaleka ne poslední. Na příští školní rok jistě připojíme ke čtení knih tzv. 
listování. Zajímavou formu, jak upoutat pozornost ke čtení, kde je v podstatě 
mezioborový žánr mezi literaturou a divadlem, kdy děti jako „herci“ čtou 
knihu, kterou zároveň hrají. K jejich představě poslouží vlastnoručně vyrobené 
masky. 
          Všem dětem přeji pěkné prožití prázdnin a hodně letních zážitků. 

Za knihovnu Pavlína Pleslová. 
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~ ~  TVORBY  V  KNIHOVNĚ  KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 15.00 do 16.30 hod.~ ~ 

 
OBECNÍ   KNIHOVNA 

 
Otevřeno v pondělí: 

ve středu: 
8.00 – 11.00 

8.00 – 11.00 
13.00 – 17.00 hod. 
13.00 – 17.00 hod. 

 

Od září se věnujeme vyrábění dle našich možností a schopností. Celý rok 
dětem svěřuji většinou papír, barvy, nůžky, korálky, modelit. Před prázdninami 
mě velice příjemně překvapila děvčata z první třídy, jak si zvládla ušít 
plyšového hada a nebo pejska z ponožky. Další dvě pondělí jsme zopakovali 
zacházení s jehlou a vyšívali jsme záložku z kanavy. Lem byl křížkovým 
vzorem a uprostřed děvčata vyšila srdíčko nebo písmenka. V předloze jsem 
měla lodičku a to mi tvrdili, že nezvládnou. Uvidíme v příštím roce. 

  

  

  
4. 4. 2014 proběhla oblíbená Noc s Andersenem. Tentokrát jsme se věnovali 
soutěžím dvou družstev, která sháněla indicie k dohledání velkého pokladu. 
Poprvé jsme měli pojištění i mimo budovu knihovny a tak jsme si mohli 

  

zpracování projektové dokumentace s názvem „ Intenzifikace ČOV Záměl “ 
Celkové náklady projektové dokumentace činí 119 548,-Kč, výše investiční 
dotace činí 95 000,-Kč, spoluúčast obce činí 24 548,-Kč. 
9. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje cenovou nabídku firmy Tesařství, 
Sopotnice 351, na zhotovení střechy naftárny ve sběrném dvoře za nabídkovou 
cenu 144 228,-Kč. 
10. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku firmy Kapucián David, 
Záměl 171, 517 43 Potštejn na zhotovení topení v garáži pro hasičskou 
techniku a kanceláří za nabídkovou cenu 90 000,-Kč. 
11. Zastupitelstvo obce Záměl sestavilo a schválilo výběrovou komisi ve 
složení: předseda.: Ing. Josef Myšák, místopředsedkyně: Milena Kaplanová, 
člen: Josef Novotný, náhradníci: Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena 
Krupičková, Jan Stašák, která bude hodnotit nabídky a vybere firmu, která 
vyhotoví projekt   „Tělocvična u školy v obci Záměl“. Výběrová komise se 
sejde dne 23. 5. 2014 a otevře obálky s nabídkami. 
12. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost pana starosty na pořízení 
mulčovače m.e.a.a.t. TLL 135/155 do majetku obce od společnosti PaL s.r.o., 
Třebíčská 74 b, 954 01 Velké Meziříčí za pořizovací cenu 139 000,-Kč, jejíž 
cenová nabídka byla nejvýhodnější. 
 

III/ Zastupitelstvo obce nesouhlasí: 
13.  Zastupitelstvo obce Záměl nesouhlasí s návrhem pana XXX na výměnu 
hasičského vozu za vůz s cisternou. 
 

IV/ Zastupitelstvo obce pověřuje: 
5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smluv na pronájem 
části pozemku s parc. č. 576/1 s panem XXX, části pozemků s parc. č. 576/8, 
452/1s paní XXX a s panem XXX. 
6. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu uhradit část peněz na 
dofinancování ve výši  9 087,-Kč jako příspěvek pro DSO Orlice jako 
mimořádný vklad. 
7. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s s 
vybranou firmou Hřiště, s.r.o., na projekt dětského hřiště na zahradě ZŠ a MŠ „ 
Místo dětských snů.“ 
8. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na investiční 
dotaci na zpracování projektové dokumentace s názvem „ Intenzifikace ČOV  
Záměl.“  
9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou  
Tesařství Švec Josef, na zhotovení střechy naftárny ve sběrném dvoře za 
nabídkovou cenu 144 228,-Kč. 
10. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou 
Kapucián David, na zhotovení topení v garáži pro hasičskou techniku a 
kanceláří. 
12. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu zasláním objednávky na 
mulčovač m.e.a.a.t. TLL 135/155 od společnosti PaL s.r.o.,. 
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Usnesení č. 43/2014 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 16. 6. 2013 v 18,00 hodin v penzionu Orlice. 
 

I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1.  Zastupitelstvo obce Záměl určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu 
Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka, zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou 
a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu Pišlovou 
4.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí zprávu o činnosti obce. 
3.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 
12. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3, 4, 5, 6 
/ 2014 / viz příloha. 
 

II/ Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje program jednání č. 43 / 2014 
5. Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. na připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 14_SOP_01_4121011670 na 
adrese Záměl čp. 26. 
6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu o dílo č. 2/2014 mezi obcí 
Záměl, Záměl 158, zastoupenou p. Josefem Novotným  a Městysem Doudleby 
nad Orlicí, Dukelská 68, zastoupeným p. Jiřím Kaplanem na převzetí odpadu 
ke kompostování do zařízení ke sběru a využití odpadů. 
7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje odkoupení pozemků s parc. č. 1029/1a, 
1029/1b, oddělených geometrickým plánem číslo: F-56/2014 ze st. parc. č. 16 a 
pozemku s parc.č. 324 od paní XXX a pana XXX. 
8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje směnu pozemků s parc. č. 706/3a, 
706/3b, 706/2 oddělených geometrickým plánem číslo: F-55/2014 ze st. parc. 
č. 210 a pozemku s parc.č. 706/1 ve vlastnictví pana XXX. 
9. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku firmy TENDRA spol. s.r.o., na 
Organizaci zadávacího řízení a dotační management po dobu 5 let u projektu: 
Svážíme bioodpad. Cena za službu je 59 000,-Kč. 
10. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje příspěvek na nákup včelích matek pro 
Český svaz včelařů o.s. v Záměli na r.2014. Finanční příspěvek bude použit na 
nákup včelích matek dle žádosti. Proplacení proběhne při doložení faktury za 
nákup včelích matek. 
11.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost finančního výboru a nařizuje 
paní ředitelce školy XXX odvod části fondu reprodukce majetku zpět v částce 
100 000,-Kč na účet obce Záměl. 
 

III/ Zastupitelstvo obce pověřuje: 
5. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se 
společností ČEZ Distribuce, a.s. na připojení odběrného elektrického zařízení k 
distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 
14_SOP_01_4121011670 na adrese Záměl čp. 26. 
 

  

Do dalších měsíců plánujeme další zájezd a pak podzimní výstavu 
v Častolovicích, které se zúčastňujeme již tradičně. Na začátek adventu 
plánujeme již druhou výstavu na zámku v Potštejně,  která by měla zahájit 
adventní čas v Potštejně a Záměli.  
 Tolik stručně o činnosti naší základní organizace. Jestli byste se chtěli 
na dění v naší organizaci podílet také, pak k nám máte dveře otevřené. Staňte 
se i Vy zahrádkářem nejen na své zahrádce. 

 Sepsal předseda základní organizace Kubalík Zdeněk 
 

   

Sbor dobrovolných hasičů  

 

Rok 2014 pro nás začal v dobrém duchu. I když zima nebyla krutá, 
naši členové se mohli zúčastnit školení „Záchrana osob na zamrzlých 
hladinách“, které pro jednotky připravili hasiči v Rychnově nad Kněžnou. 
Školení probíhalo 8. 2. v Solnici na koupališti, nejprve po teoretické stránce, 
kde jsme se seznámili s prostředky na záchranu, jak již k tomu určenými tak i 
improvizovanými a dále o úkonech, na které by měl zachránce myslet při 
zachraňování. V únoru přišla dobrá zpráva od obecního zastupitelstva. Naše 
vozidlo Praga V3S půjde na opravu a nastříkání nového laku. A tak 27. 2. 
odjela na generální opravu, z které se nám vrátila po měsíci a to v nových 
červeno bílých barvách. 

Jak již tradičně pro občany obce byly uspořádány akce pálení 
čarodějnic se stezkou zručnosti, kde si děti odzkoušely své dovednosti na 
úkolech, jež si pro ně připravil sportovní klub. Odměnou byl pro ně diplom a 
maličkosti od sociálního a kulturního výboru. 1. května se tradičně uskutečnila 
akce otvírání studánek, tentokrát i s návštěvníky z Polska.  

Koncem měsíce května zasáhli naši obec a obec Polom přívalové 
deště. Naše jednotka pomáhala občanům při ochraně jejich majetku a to 
stavěním hráze z pytlů s pískem u domku na Polomi, čištěním koryta potoku u 
domů čp.18-25 a u domu č.p.1 V Dolích. S odchodem dešťů však přišli další 
práce a to čerpání zatopeních sklepů a vyčerpáváni studní. 

Prozatím naše činnost skončila pořádáním dalšího ročníku soutěže v 
požárním sportu na hřišti pod Markem. Jelikož v okolí byly pořádány další 
akce, nebyla účast tak hojná. 

Výbor SDH Záměl 
Doprodej limitované série vydaných 

odznaků k příležitosti 130 let SDH Záměl jsou 
k prodeji na obci v Záměli a v místním 
obchodě za 60 Kč. 
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vypleli a zbavili nežádoucích náletových rostlin. A také jsme odstranili  
pozůstatky po neukázněných občanech a návštěvnících Potštejna, kteří si z 
tohoto místa někdy dělají odpadkový koš. Celkem jsme z tohoto místa odvezli 
15 koleček drnu a nepořádku.  

 
 

 
 

 
 

 

          Rychle se blížil datum výstavy v 
Záměli. Tuto jsme poprvé realizovali v 
bývalém mlýně  společně se včelaři a 
ženami z kurzů pečení medového 
pečiva, který vedly paní Dalecká Marie 
a Zavacká Kateřina. Vystavovali i další 
šikovní občané a to nejen z Potštejna a 
Záměle. Výstavě předcházelo mnoho 
hodin přípravných prací - úklid prostor 
mlýna. Dne 4. 4. 2014 jsme již 
dokončovali aranžování stolů a prostor 
starého mlýna. Na této velikonoční 
výstavě jsme vystavovali medové 
pečivo s velikonočními motivy, 
kraslice, velikonoční dekorace a různé 
výrobky šikovných rukou s námětem 
velikonoc. Byla zde ukázka pletení 
pomlázek a zdobení kraslic. Pro 
pokročilou roční dobu bylo možno 
zakoupit i sadbu květin a zeleniny. 
Velkým dílem přispěli k výstavě i děti 
základní školy v Záměli, kteří svými 
výtvarnými díly obohatily výstavu. Je 
třeba také poděkovat obecnímu úřadu v 
Záměli za podporu a pomoc. Výstava 
se dle ohlasů návštěvníků velmi 
vydařila a organizátoři jsou připraveni 
ji opakovat. Kniha návštěv z výstavy je 
plná zápisů dosvědčujících, že se akce 
povedla. 
        Po pouti každoročně vyměňujeme 
osázení záhonů. Letos jsme vysadili 
566 begónek ledovek, 100 lobelek 170 
tařic a 400 afrikánů. Naše sadba byla 
použita k osázení ploch Na městečku a 
u základní školy. Střídáme se v péči o 
záhony a truhlíky. Zejména každodenní 
zálivka v době veder je pro mladé 
rostliny nezbytná.  
  

  

6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo č. 
2/2014 mezi obcí Záměl, Záměl 158, zastoupenou p. Josefem Novotným  a 
Městysem Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, zastoupeným p. Jiřím Kaplanem 
na převzetí odpadu ke kompostování do zařízení ke sběru a využití odpadů. 
7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na 
odkoupení pozemků s parc. č. 1029/1a, 1029/1b oddělených geometrickým 
plánem číslo: F-56/2014 ze st. parc. č. 16 a pozemku s parc.č. 324 od paní 
XXX a pana XXX. 
8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy 
mezi obcí Záměl a panem Ing. Miroslavem Rozkotem CSc., Záměl 57 na 
pozemky s parc. č. 706/3a, 706/3b, 706/2 oddělených geometrickým plánem 
číslo: F-55/2014 ze st. parc. č. 210 a pozemku s parc.č. 706/1. 
9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou 
TENDRA spol. s.r.o., na Organizaci zadávacího řízení a dotační management 
po dobu 5 let u projektu: Svážíme bioodpad. Cena za službu je 59 000,-Kč. 
 

  
vyhlídka Vrbice Rokytnice v Orlických horách 

 
 

  
Vážení spoluobčané, milí záměláci, 
 

 
Vážení spoluobčané. 
 
          Již naposled v tomto volebním období Vás chci seznámit krátce s děním 
v naší obci. Nejprve bych Vás rád seznámil s plány na tento rok. V roce 2014 
jsme požádali o sedm dotačních titulů do dnešního dne víme, že jsme neuspěli 
v 1 dotačním titulu a ve třech jsme uspěli. Na vyhodnocení dvou titulů ještě 
čekáme. Úspěšné dotační tituly jsou „Zateplení a výměna stávajících oken 
v tělocvičně“ , cena dle rozpočtu cca 3 000 000 Kč. Druhý úspěšný dotační 
titul je projektová dokumentace na rekonstrukci ČOV v naší obci. Cena 
projektu je 129 000 Kč. Třetí úspěšný titul je Dětské hřiště u naší školy, cena 
projektu je 615 000 Kč a zatím posledním úspěšným projektem je nákup  
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nákladního vozidla určeného na svoz odpadů v naší obci. Cena projektu je 3 
250 000 Kč. Toto jsou úspěšné projekty. Další dvě žádosti nejsou ještě 
vyhodnoceny komisí. Jejich vyhodnocení čekáme v nejbližších měsících. 

Nyní práce, které čekají obec bez dotačních peněz. Zahájili jsme 
rekonstrukci střechy budovy ve sběrném dvoře, a plánujeme výstavbu 
veřejného osvětlení v nové zástavbě. Obec také provedla nutnou rekonstrukci 
elektrorozvodů ve sběrném dvoře a tím umožnila velmi povedenou výstavu 
zahrádkářů a včelařů. Opravili jsme také největší výmoly po obci asfaltovou 
směsí. Obec též zakoupila mulčovač za traktor Kioty v ceně 139 000 Kč. 

Nyní chci se ještě zmínit krátce o velikonoční výstavě, která proběhla 
v budově mlýna. 
Moc chci poděkovat všem, kteří se svou prací podíleli na krásné výstavě. 
Myslím si, že zahrádkáři a včelaři se pochlubili svým umem a návštěvníci 
obdivovali, jak šikovné lidi máme v našem nejbližším okolí. 
Další mé poděkování patří panu Ing. Jiřímu Královi, který finančně i stavebně 
zajistil dostavbu zázemí na antukovém hřišti u tělocvičny. Od 20. 6. 2014 je 
hřiště oficiálně otevřeno veřejnosti. 

Nyní mi dovolte, abych krátce zhodnotil práci zastupitelstva v tomto 
volebním období. Když jsem po volbách v roce 2010 nastoupil do funkce, 
musím přiznat, že jsem si nedokázal moc představit, co práce starosty přesně 
obnáší. Postupně jsem se prokousával administrativou, která každým rokem 
velmi narůstá. Postupně jsme se učili, jak žádat o dotační tituly a během těch 
čtyřech let přišly do obce dotace, které překročily částku 10 000 000 Kč. Díky 
nim se podařila výrazně opravit škola a tělocvična (střechy školy a tělocvičny, 
zateplení tělocvičny a výměna oken a dveří, no ČOV u školy.)  Postavili jsme 
chodník podél silnic k Černé skále, V obci vyrostl nový sběrný dvůr s 
kompostárnou a také byl zakoupen traktor značky Kioty s příslušenstvím. To je 
jen částečný výčet dotací, které do obce přišli. Zastupitelstvo také odsouhlasilo 
výstavbu nové hasičské zbrojnice a investovalo do zázemí a vybavení hasičů 
cca  900 000 Kč. Snažili jsme se zabývat výkupem pozemků pod budovami a 
komunikacemi od soukromých vlastníků. Podařil se koupit areál mlýna a 
bývalého zemědělského družstva za 1 950 000 Kč. Ostatní pozemky, které 
obec koupila, byly za čtyři roky za částku asi 400 000 Kč.  

S naší obcí za poslední čtyři roky spolupracovala většina podnikatelů 
ze Záměle a z nejbližšího okolí. Všem chci za jejich spolupráci poděkovat. 
Dobrá spolupráce byla i se všemi spolky, které v Záměli působí. Děkuji také 
zaměstnancům obce za dobře odváděnou práci. Také děkuji zastupitelům za 
jejich pomoc při spravování naší obce.  

Všem Vám přeji krásné léto a děkuji za spolupráci při zkrášlování a 
vylepšování naší obce. 

 

Josef Novotný, starosta 
 

  
 

 

Činnost základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu 

v Potštejně a  Záměli  
 

Zima by mohla pro zahrádkáře být dobou lenošení a odpočinku. Je pravda, že 
nemusíme zalévat ani plet záhony, ale na velký odpočinek mnoho času není. Je 
třeba zakoupit semena, prověřit zásobu prostředků na ochranu rostlin, opravit 
nářadí a mnoho dalších prací, které nám usnadní pěstební sezonu.  

Ale je  také čas na bilancování a schůzky s přáteli z jiných 
společenských organizací. Velmi úzce spolupracujeme se 
včelaři a okrašlovacím spolkem.  Rovněž je třeba myslet na 
naplánování naší činnosti, aby vše mělo svůj řád.  
 V únoru jsme se zúčastnili degustace jablek v 
Častolovicích a její výsledky jsme dali našim členům i 
ostatním občanům na vědomí ve vývěsní skříňce. 
 Zahrádkáři začali již začátkem roku plánovat 
výroční schůzi, která se konala dne 1. 3. 2014 v penzionu 
Orlice v Záměli. Zajistili jsme si vystoupení dětí ze 
základní školy v Potštejně a občerstvení. 

Pozvali jsme zástupce obce Záměl a Potštejn a spřátelených společenských 
organizací. Naplánovali jsme besedu s panem Novohradským o pěstování a 
řezu ovocných dřevin. Rovněž jsme začali plánovat náš jarní výlet.  
 Nyní tyto akce popořadě.  
Výroční schůze se nám vydařila. Při velké účasti členstva a hostů z pozvaných 
organizací jsme zhodnotili celé minulé volební období a zvolili si na dalších 
pět let nový výbor organizace. Naše jednání navštívili starostové obce Potštejn 
a Záměl a nás těší, že spolupráce s obecními zastupitelstvy je na velmi dobré 
úrovni a že mají zájem o dění v naší organizaci.  Zakončením schůze byla 
přednáška pana Novohradského z Doudleb nad Orlicí o řezu a ochraně stromků 
na našich zahradách.  
 V týdnu po této schůzi jsme dovezli, dle objednávek našich členů, 
sadbové brambory. I letos se nám podařilo zajistit tuto sadbu za cenu výrazně 
nižší než v běžné obchodní síti. Z Jaroměře jsme dovezli výsevy begonií a již 
jsme se začali zabývat pěstování těchto květin pro letní výsadbu. Ve sklenících 
a za okny jsme vysévali a opatrovali květiny a další sadbu.  

S obecním úřadem jsme uzavřeli smlouvu o osazování a údržbě 
záhonů, mís a truhlíků. A letos již poměrně brzo, hned začátkem března, jsme 
mohli začít s osazováním dojednaných ploch, truhlíků a mís. V dalším týdnu 
jsme se pustili do značně zanedbaného místa před cukrárnou, kde traviny 
prorostly původními půdopokryvnými rostlinami. Tyto porosty travin jsme 
zcela odstranili, znovu položili netkanou textilií a dosypali novou mulčovací 
kůru. Zbytek plochy jsme  
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toho o ně pečovat. To co je v letošním roce správné může být další rok úplně 
jiné. Právě díky těmto skutečnostem je včelaření velmi napínavé, a můžeme 
čekat překvapení. Potřebujeme vnitřní klid, cit, dobrou pozorovací schopnost a 
též pohodu. Někdy se stane, že na základě momentálního nápadu jsme přišli na 
správnou myšlenku. A to je to půvabné. Co může být „vzrušující“, když 
pracujeme s včelami, to jsou včelí žihadla. Každý, kdo chce chovat včely, by 
měl vědět, zda není alergický. Alergii máme, když se po jednom bodnutí objeví 
reakce na místě vpichu. Dostanete-li žihadlo do nohy, oteče krk. Alergii na 
včely lze pod lékařským dohledem vyléčit včelím jedem. Aby bylo naše 
včelaření úspěšné, je nutné mít kvalitní obydlí – úly, nářadí k tomu účelu 
potřebné. 

  
Znalosti, které je dobré vědět, abychom úspěšně včelařili, je možné 

získat v SOUV v Nasavrkách. Zde pořádají kurzy pro začátečníky. Na internetu 
www.souvnasavrky.cz 

Naše ZO ČSV Záměl má včelaře z několika obcí - Záměle, Potštejna, 
Brné, Proruby, Polomi. V našich řadách jsou také včelaři z Vamberka, Pekla n. 
Zdobicí Zakopanya, Dlouhé Vsi a Sopotnice. Členů je 47. V letošním roce se 
do našich řad přihlásili dva včelaři a jedna včelařka. Novými členy jsou 
přítelkyně Veronika Plevová z Potštejna, přítel Jan Troják a přítel Miloslav 
Dvořák ze Záměle. Je chvályhodné, že se do našich řad hlásí mladí lidé. Je 
nutné, abychom měli nástupce, neboť naše členská základna stárne. Není 
výjimkou, že jsou v našich řadách včelaři, kterým je 80 let a více. 

Před velikonocemi včelaři společně se zahrádkáři uspořádali výstavu, 
kde bylo pro návštěvníky připraveno: výtvarné práce dětí základní školy v 
Záměli, medové a perníkové pečivo a jeho zdobení, ukázka velikonočních 
dekorací, ukázka zdobení kraslic, ukázka pletení pomlázky s možností si 
vybrané také zakoupit. Tato výstava byla ve mlýně a měla velký ohlas. Líbila 
se a důkazem jsou zápisky v knize návštěv. Na obecním úřadě jsme se při 
přípravě výstavy setkali s vstřícným přístupem. Děkujeme starostovi, 
zastupitelstvu a také členům pracovní skupiny, kteří mlýn pro naše účely 
připravili. Naším přáním je každé jaro výstavy opakovat.  

Včelaři přeji všem krásné léto, vydařenou dovolenou a dětem slunné 
prázdniny.                                                         Výbor ZO ČSV Marie Dalecká 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zpráva o činnosti školy 
  

ZŠ a MŠ Záměl 
 

V minulém čísle Zpravodaje jsme se loučili koncem kalendářního 
roku s přáním pevného zdraví v roce následujícím. A nyní se budeme také 
loučit, ale pěkně popořadě. V úterý 21. ledna se konal zápis do 1. ročníku. 1. 
září zahájí školní docházku Erik Bavlovič, Ondřej Grulich, Jan Rauch, Lucie 
Toužimská a Josef Trejtnar. 

 

      Letošní zima nám moc nepřála, tak jsme se 
s dětmi místo zimních sportů zabývali kulturou 
a jinými zajímavostmi. Zhlédli jsme přehlídku 
ptáků a drobných zvířátek přímo ve škole. 
Navštívila nás paní spisovatelka Hana Vítová. 
Poutavě vyprávěla o tom, jak se píše knížka 
pro děti, jak vznikají ilustrace k jednotlivým 
příběhům a přečetla i některé ukázky ze své 
knížky. Děti se mohly zeptat na cokoliv, co je 
zajímalo, prohlédnout si knížku, případně si ji i 
objednat. Ještě v lednu jsme se podíleli na 
přípravách karnevalu, který pořádala sociální 
komise Obce Záměl. Vyzdobili jsme celou  

tělocvičnu výtvarnými pracemi dětí. 
Koncem ledna nás navštívila naše bývalá žačka Zuzana Ešpandrová, 

studentka stomatologie. Vyprávěla a ukazovala dětem, jak správně pečovat o 
svůj chrup. Své vystoupení měla proložené vtipnými prezentacemi na 
interaktivní tabuli. Činnosti se střídaly a děti si celou akci náramně užívaly.  

S jarem už jsme se těšili na sluníčko. Navštívily nás dvě šikovné 
herečky s divadlem Kozlík. Pohádka „Jak šel kozlík do světa“ byla napínavá až 
do samého konce, kdy se ze zvířátka kozlíka stal po splnění úkolů princ 
Kozlík. Pohádka měla nejen výchovný, ale i logopedický přínos. Na apríla 
jsme dali šanci dětem, aby si vyzkoušely vést vyučování podle svých představ. 
Den naruby si užívali nejen žáci, ale i paní učitelky, které v rolích nezbedných 
žákyň odvedly skvělé herecké výkony. 

Další kulturní zážitek jsme měli v dubnu, kdy jsme zhlédli hudební 
divadlo „Naše písnička aneb postavím si domeček“ s Michaelou Novozámskou 
a chlapeckým sborem Bonifantes. Svými pracemi přispěly děti i na výstavu ve 
mlýně v Záměli. Okolo Velikonoc jsme si hráli s barvami. Barevné dny jsou u 
nás ve škole už tradicí. Každý den se snažíme přizpůsobit určené barvě. 
Přijdeme náležitě oblečeni, dozvíme se, jak která barva vzniká, kde se s ní  
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nejčastěji setkáváme a co konkrétní barva znamená. U převleků zůstaneme, 
protože posledního dubna se škola hemží malými čaroději a čarodějnicemi. 
Celé vyučování je přizpůsobeno kouzlení a čarování. A tak mícháme lektvary z 
českých slovíček, popisujeme čarodějnice, skládáme rozstříhaný text, zpíváme 
písničky o čarodějnicích a celý den si užíváme. Nezapomínáme ani na projekt 
„Recyklohraní“, kterého se už několik let účastníme. V tomto programu plníme 
úkoly, které se týkají správného třídění odpadu. I tentokrát jsme měli návštěvu, 
která nás seznamovala s možnostmi recyklace nepotřebných předmětů. Díky 
sběrnému dvoru, který je v Záměli k dispozici, děti moc dobře vědí, jak odpad 
třídit. 

  
Hned na začátku května nás navštívila paní Micherová, která nás 

seznámila se „Zdravou pětkou“. To byl program, který se zabývá zdravým 
životním stylem. Vhodné stravování a pohyb byla slova, která se během 
programu často opakovala. Vše bylo doplněno obrázky. Nechyběla ani 
ochutnávka ovoce a zeleniny. Podíleli jsme se také na vymalování veliké 
papírové makety hradu Litice, která posloužila při příležitosti „Pochodu přes tři 
hrady“ jako zábavná prolézačka při Floriánkově stezce. 

Ve středu 21. května se žáci 3., 4. a 5. ročníku vydali na exkurzi do 
Hvězdárny v Hradci Králové. Již cesta vlakem a trolejbusem byl zážitek. 
Nejvíce však tradičně žáky zaujalo planetárium se simulací noční hvězdné 
oblohy. 

Koncem května nás čekala návštěva Vamberka. Jednou jsme zhlédli 
přehlídku dravců na hřišti a podruhé divadelní představení „Honza a 
kouzelnice Bambulína“, které sehrál divadelní spolek Zdobničan z Vamberka. 
Využili jsme pěkného počasí a vydali se z divadla pěšky domů do Záměle. 
Cestou přes Merklovice jsme se zastavili u ohrady s koňmi a mohli jsme tato 
ušlechtilá zvířata pozorovat zblízka. 

V úterý 10. června se zúčastnili olympiády málotřídek ve Lhotách u 
Potštejna tito žáci: Michal Jurina, Josef Jansa, Martin Šklíba, Natálie 
Kostruhová, Kateřina Novotná, Petr Srp, Jana Trejtnarová, Vendula Příhodová, 
Eliška Myšáková a Pavlína Šklíbová. Přivezli jsme celkem 7 prvních míst, 3 
druhá místa a 6 třetích míst. V celkovém pořadí škol jsme se umístili na 2. 
místě. Soutěžily mezi sebou školy ze Lhot u Potštejna, Rovně, Potštejna,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

podle námitek některých zájemců, že je v Praze zbytečně moc volného času a 
věřím, že tentokrát snad byli všichni spokojeni.  

Jarní sbírka pro Diakonii Broumov proběhla 18. a 19. dubna ve 
sběrném dvoře. Opět bylo občany ze Záměle darováno mnoho věcí. Za sebe 
můžu dodat, že pro Diakonii Broumov ráda věci předám, neboť zde je alespoň 
zajištěno, že se dostanou k potřebným, případně budou využity k dalšímu 
zpracování. 
Všem jsme poděkovali a seznámili je s další možností odevzdávání ošacení /i 
roztrhaného/ a starých bot do sběrného dvora.    

Plánovaný turistický pochod Doudlebská šlápota se letos nekonal, 
pořadatelé na poslední chvíli tuto akci bez náhradního termínu zrušili. 

Loučení s žáky 5. ročníku. Dětmi dlouho očekávaný pátek 27. června 
je pro nás příležitostí rozloučit se s žáky 5. ročníku naší školy.  Děvčata Eliška 
Myšáková, Jana Trejtnarová, Pavlína Šklíbová a Stanislava Rauchová  budou 
pokračovat v dalším vzdělávání v Základní škole Masarykova v Rychnově nad 
Kněžnou a v Základní škole ve Vamberku. Přejeme jim hodné učitele a moc 
úspěchů v učení. 
 

Společenská kronika 
Leden  Duben 80 let Ladislav Hynek 
Únor 80 let Marie Kotyzová Květen 90 let Marie Hýblová 
Březen 70 let Jana Trojáková 

85 let Jaromír Novotný 
Červen 93 let Libuše Langrová 

75 let Jaroslav  Motl  
Oslavencům přejeme pevné zdraví a hodně elánu do dalších let. 

 

Navždy nás opustili: 
V prosinci 2013 paní Jaroslava Hynková.  
V roce 2014  paní Marie Kleinerová,  Dagmar Hladíková, Miroslav Novotný, 
Miluše Suchomelová, Marie Hýblová, pan Ladislav Kotyza, Jaroslav 
Kubizňák. Čest jejich památce! 

  Za sociální a kulturní výbor zapsala  Jaroslava Pišlová 
               

 

Český svaz včelařů, 
občanské sdružení 

 
Víte, že vědomosti o včelách se uchovaly v tajnosti v uzavřených spolcích a 
později v ceších. O včely se směly starat jen určité osoby. V dnešní době 
můžete chovat včel, kolik chcete. Základem včelaření je upřímný zájem o včelu 
medonosnou. Když tu je zájem a vůle, je napůl vyhráno. Je jisté, že včelstvo 
může fascinovat, ale to neznamená, že se můžeme bez předběžných znalostí a 
bez pomoci zkušeného včelaře pustit do včelaření. Nejdřív si musíme osvojit 
základní znalosti, Když chceme včelařit, musíme se řídit podle zákonu včel, ne 
obráceně. Začátečník by měl vědět, že každé včelstvo je jedinečné, a podle 
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Činnost sociálního 
a 

kulturního výboru 
 

Nový rok   2014  jsme zahájili již  3. novoročním  výstupem na 
Velešov. Příznivců pobytu na čerstvém vzduchu po silvestrovských oslavách 
láká rok od roku více občanů a letos poprvé i občerstvení pod Velešovem mile 
překvapilo všechny účastníky. 

Maškarní karneval se letos konal ve šmoulím stylu v neděli 26. ledna 
od 15 hodin v tělocvičně školy. Přípravy začaly už v pátek, kdy zaměstnanci 
obecního úřadu položili koberce na parkety, děti vyzdobily stěny  pracemi 
z hodin výtvarné a pracovní  výchovy. Hasiči už tradičně nanosili stoly a 
zajišťovali občerstvení. Karneval byl zahájen promenádou Šmoulů a 
Šmoulinek všech možných velikostí, pod vedením Jany Kaplanové a jejích 
kamarádů.  O hudební doprovod po celé odpoledne se postaral pan Oldřich 
Nermuť. Celkem se karnevalu zúčastnilo 52 dětí + jejich příbuzní. Děkujeme 
maminkám za napečené cukroví,  o které byl jako každoročně velký zájem. Na 
přípravě karnevalu se podílely všechny členky sociálního a kulturního výboru, 
Jim patří poděkování, stejně tak zaměstnancům školy, obecního úřadu, hasičům 
a všem, kteří nám organizačně pomohli. 

  
8. Sousedský ples se konal 15. února od 19 hodin v místním penzionu. 

K poslechu a tanci hrála  stejně jako v minulém roce hudba HPK BAND z 
Týniště nad Orlicí se zpěvačkou Terezou Myšákovou ze Záměle.  Místenky 
byly opět vyprodány hned po stanovení data konání plesu. Díky úpravě 
zasedacího pořádku si plesovou atmosféru mohlo vychutnat 81 občanů nejen ze 
Záměle.  Ples se  vydařil i díky vzorné a ochotné obsluze personálu penzionu 
Orlice. Se slosováním bohaté tomboly opět pomohli místní hasiči, poděkování 
patří všem, kteří do ní přispěli, a jejich seznam je na internetových stránkách.  

Zájezd do divadla v neděli 16. března 2014 Z nabízeného přehledu 
divadelních představení, jsme vytvořili žebříček podle hereckého obsazení a 
termínu konání. Nakonec se Míle Kaplanové podařilo domluvit muzikál 
„Divotvorný hrnec“ v Divadle Na Fidlovačce v Praze. Odjezd byl v 10 hodin 
ze Záměle a návrat kolem 21 hod . Čas odjezdu na odpolední představení jsme 
upravili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bohousové, Rybné nad Zdobnicí a Záměle.Ve čtvrtek 19. června nás čekal 
školní výlet do Perníkové chaloupky v Rábech u Kunětické Hory a do muzea 
cestovatele Emila Holuba v Holicích. Celý výlet nás provázelo příjemné 
slunečné počasí. Děti se v Perníkové chaloupce dozvěděly, že Jeníček a 
Mařenka byli vlastně zloději, a tak za krádež museli být potrestáni. Viděli jsme 
i přípravu těsta do perníkových forem, poslechli jsme si flašinet a sklouzli jsme 
se z Nebíčka do Pekla. Po opečení vlastních buřtíků jsme se prošli krátkou 
procházkou lesem k autobusu a odjeli do Holic. Tam jsme zhlédli  

 

krátký film o cestách Emila Holuba. 
Potom jsme si prohlédli celou expozici a 
děti si mohly vylézt na atrapu zebry a 
lva. Prošli jsme i mlhou a objevili jsme 
se v černošské vesnici. Celá prohlídka 
byla přizpůsobena dětem a byla 
závěrečnou tečkou za vydařeným 
výletem. V Perníkové chaloupce i v 
muzeu v Holicích průvodci chválili naše 
děti, jak jsou šikovné, zvídavé a hodné. 

Na konci školního roku nás čeká tradiční sběr starého papíru, návštěva 
dopravního hřiště v Rychnově nad Kněžnou a sportovní den. V pátek 27. 
června rozdáme žákům vysvědčení a rozejdeme se na prázdniny. Během nich 
proběhnou ve škole údržbářské práce a malování kuchyně. 

Přeji všem dětem krásné prosluněné prázdniny se spoustou 
zajímavých zážitků se svými rodiči, kamarády a známými. Kolegyním přeji 
klidnou dovolenou, kterou využijí k načerpání sil do nového školního roku. 
Děkuji zaměstnancům Obecního úřadu Záměl vedeného panem starostou 
Josefem Novotným za skvělou spolupráci a zájem o chod školy. Velmi si toho 
vážím. 

  Jindra Müllerová, ředitelka ZŠ a MŠ Záměl 
 

 

 

Zprávičky z naší 
školičky 

 
Letošní zima připomínala spíše jaro. Sluníčko zářilo a po sněhu ani 

stopy. V tomto na prosinec nezvyklém počasí navštívila naše školka zámek v 
Potštejně, kde nás očekával velmi příjemný zážitek.  Prožili jsme zde 
Betlémský příběh. Děti cestovaly s malou průvodkyní až do samotného města 
Betléma, kde se právě narodil Ježíšek. Cestou se dozvěděly mnoho zajímavostí 
a poznaly i cizí kraje. 
Těsně před Vánocemi nás navštívili neobvyklí kamarádi: draví ptáci, čáp, liška 
a další. Přivezl je chovatel a cvičitel, předvedl nám, co všechno dokážou a 
vyprávěl nám o jejich životě.   
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Ale ani po Vánocích sníh nepřicházel a teplota stoupla vysoko nad 
nulu. Zajeli jsme si proto do Vamberka na divadelní představení „ O medvědu 
Ondřejovi“. Veselá pohádka alespoň na chvíli zahnala smutek z nedostatku 
sněhu. 

Našim předškolákům se pomalu blížil čas zápisu. Všichni se na tento 
slavný den pečlivě připravovali, ve školce si děti čím dál častěji hrály na školu, 
zkoušely si připravit aktovku a stále se vyptávaly, co je ve škole asi čeká. Proto 
těsně před zápisem nejstarší děti navštívily první třídu a zúčastnily se jedné 
vyučovací hodiny. Do školky se pak vrátily plni nových zážitků a o všem nám 
vyprávěly.  Samotný zápis byl pro všechny už jen přehlídkou jejich znalostí a 
dovedností. 
Únor bývá vždy ve znamení masopustu.  Ani naší školce se tato dávná tradice 

 

nevyhnula. Nejdříve se děti seznámily se 
vším, co k masopustu patří a potom jsme 
uspořádali velký zvířátkový karneval. 
Přišlo plno krásných masek. Mohli jsme 
potkat kočičky, lišku, broučka nebo třeba 
myšáka. Všechny děti si to užívaly. 
Nechyběly samozřejmě ani soutěže a 
sladké odměny. Masopustní oslavy jsme 
uzavřeli loutkovým divadélkem v naší 
školce „Jak šel kozlík do světa“. 

S prvním jarním dnem jsme splnili další českou tradici – vynášení 
Morany. Děti pomohly s její výrobou a za doprovodu hudebních nástrojů, 
písniček a básniček s jarní tématikou jsme ji donesli k řece a poslali ji po vodě 
daleko do moře. Tím jsme se rozloučili se zimou připomínající jaro a očekávali 
jsme, co si pro nás příroda připravila dál. 

Jestliže zima se nesla v jarním duchu, samotné jaro kolem nás 
proletělo jako pendolíno. Než jsme si stačili prohlédnout první bledulky a 
sněženky, v okolních zahradách se probouzel zlatý déšť a brzy i šeříky. I děti 
se rychle pustily do jarní výzdoby. Vytvořily spoustu krásných obrázků, 
vystříhaly mnoho květin, vyrobily kuřátka a slepičky a tím vším vyzdobily 
celou školku. Mílovými kroky se už blížily Velikonoce. Děti se na koledu 
velice těšily. Ve školce malovaly a zdobily vajíčka a doma s rodiči pekly 
perníčky. Některé děti nám své výrobky přinesly i ochutnat a musím povědět – 
byla to lahoda. 
            Po Velikonočních svátcích jsme začali chystat besídku určenou 
především maminkám. Děti byly velmi pilné a moc šikovné. Předvedly pásmo 
plné písniček a říkanek, tanečků a hudebních hříček. Všechny maminky mohly 
být opravdu pyšné na své malé šikulky.  
            V květnu nás čekalo mnoho kulturních zážitků. Ve Vamberku jsme 
navštívili ještě dvě divadelní představení „Naše písnička aneb postavím si  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 domeček“ a „ Honza a kouzelnice Bambulína“, ale také výcvik dravých ptáků 
na místním hřišti. 

S koncem školního roku se všichni těšili na školní výlet. Vyrazili jsme 
až pod Kunětickou Horu do pohádkového světa. V Perníkové chaloupce nás už 
čekal „Ježidědek“, který nám barvitě vylíčil, jak to vlastně bylo s paní 
Ježibabou doopravdy. Laskavá paní Ježibaba prý peče perníčky pro všechny 
hodné děti a neposlušný Jeníček s Mařenkou si  trest ve chlívku údajně 
zasloužili. Ježidědek nás pak provedl po celé Perníkové chaloupce. Ukázal nám 
i oba uličníky Jeníčka a Mařenku klečící v koutě, krásnou výstavu voňavých 
perníků, kuchyni, ve které se všechny dobroty pečou, ale nakoukli jsme i do 
nebe k Ježíškovi a sklouzli se po klouzačce do samotného pekla.  Venku jsme 
si  opekli buřtíky u ohně  Dvanácti měsíčků ze známé pohádky. Cestou z 
Perníkové chaloupky jsme se ještě zastavili v Holicích v muzeu Emila Holuba. 
Děti se poutavou formou seznámily s prací a životem našeho významného 
cestovatele a prohlédly si mnoho exponátů dovezených z daleké Afriky. 

Další přírodovědné muzeum jsme navštívili ještě v sousedních 
Doudlebách. Zde jsme viděli nejrůznější živočichy žijící v naší zemi. Nebyli 
zde ale jen zvířata vycpaná, na babičině dvorečku jsme našli mnoho docela 
živých zvířátek, která v dřívějších dobách byla součástí každého hospodářství. 
Zpátky do školky jsme se vraceli pěšky podél řeky Orlice a snažili jsme se 
zahlédnout další zvířata žijící ve volné přírodě všude kolem nás. 

Konec školního roku je opravdu těsně za dveřmi. Přejeme všem 
malým i velkým krásné prázdniny a plno sluníčka. 

Juštová Jitka, učitelka MŠ Zámě 
 

 

DDM ve Vamberku 

 

DDM děkuje všem dětem a rodičům za docházku do kroužků, za 
včasné placení a za chování dětí.  Práce s takovými dětmi je vždy pohodovější 
a velmi příjemná. Děkujeme za krásné obrázky a dárečky, které nás těší, a 
vážíme si jich.  

V neposlední řadě děkujeme paní ředitelce za poskytnutí prostor a 
vstřícnost během celého roku. Též děkujeme paní Kubáčkové za úklid, který 
po našich kroužcích je nezbytný.  

Těšíme se na příští školní rok a doufáme, že budeme moci opět 
pracovat v takové příjemné atmosféře. Krásné léto vám všem přeje Štěpka a 
Verča. 

 

Zapsala Veronika Matiásková, vedoucí kroužk 
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